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59ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 

Reunião extraordinária de 31.08.2016 (8 horas) 

 

PARTE I – ORDEM DO DIA 

1. RELATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO CERT. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. Reinaldo 

Tadeu Boscolo Pacheco. 3º relatório (LZT). 

O parecer favorável foi aprovado. 

 

2. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E NOVA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. 

DISCUSSÃO. 

Foi aprovada a manifestação abaixo: 

MANIFESTAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DA EACH SOBRE PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO REGIMENTAL PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

(CPA) – DOCUMENTO BASE – VERSÃO DE AGOSTO A Congregação da EACH, 

reunida no dia 31 de agosto de 2016, em sua 59ª sessão extraordinária, 

considerou que o tempo destinado às discussões não foi suficiente e solicita 

que o prazo para recebimento de propostas de alteração seja ampliado. 

Neste sentido, decidiu encaminhar propostas de modificações em alguns dos 

itens, mas ressalta que não foram esgotados todos os questionamentos à 

minuta de regimento para a CPA e que continuará envidando esforços para 

complementar sua análise e sugestões. A Congregação desta Unidade 

enfatiza que não concorda com a aprovação do documento no formato atual 

e aponta a seguir os pontos para os quais sugere alterações: 1. Sobre a 

estrutura da CPA A Congregação ainda entende que a proposta atual de 

regimento da CPA confere a esse órgão um caráter demasiadamente, e 

indesejavelmente, centralizado. Consideramos imprescindível a ausência de 

influência do Reitor na designação e nomeação de membros da CPA, 

evitando a interseção de sua função nas esferas julgadoras (exclusiva da 

CPA) e executoras (prerrogativa reitoral). Nossa posição, inclusive, se alinha 
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ao estabelecido na Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Sugerimos que a 

Comissão Permanente de Avaliação seja composta: a) por um representante 

eleito de cada unidade, sem prerrogativa de titulação; b) pelos 

representantes de cada categoria docente junto ao Conselho Universitário (1 

Doutor, 1 associado e 1 titular). Com este número ampliado de membros, 

sugerimos ainda que tal Comissão se organize em câmaras temáticas, para 

evitar a inércia desnecessária de grandes colegiados. 2. Sobre os objetivos, 

prêmios e punições da CPA A Congregação avalia que os objetivos 

enunciados na atual versão do documento não contemplam adequadamente 

os incentivos a docentes com avaliações positivas. Embora o caráter 

puramente punitivo e a ausência de objetivos indicados previamente por 

esta Congregação tenham sido sanados na presente versão da proposta, o 

documento poderia se apresentar mais incisivo em relação às vantagens a 

avaliações que atinjam ou superem as metas estabelecidas. A progressão na 

carreira é apenas um dos incentivos a serem dados pela instituição aos 

docentes bem avaliados, mas sabe-se de sua limitação orçamentária e 

também da impossibilidade de crescimento daqueles docentes que atingem 

os últimos níveis de cada um dos cargos (Doutor e Associado). Alguns editais 

na USP utilizam critérios avaliativos externos, como a posse de bolsas de 

produtividade, notas CAPES de programas de pós-graduação, entre outros, 

todos sabidamente viciados e que não exploram os impactos do ambiente na 

carreira dos docentes. Uma vez que a proposta da CPA é justamente 

contemplar a avaliação combinada da carreira docente, é natural a 

substituição ou a complementação dos critérios atualmente utilizados nos 

editais da Universidade (e.g. concessão de bolsas PIBIC-PIBIT e semelhantes, 

editais AUCANI para mobilidade, fomentos a pesquisa, incentivos para 

internacionalização). Assim, esta Congregação sugere que todos os editais 

internos da USP priorizem a qualidade do trabalho docente, averiguada a 

partir da avaliação interna. 3. Sobre os critérios e procedimentos O 

documento atual ainda carece de informações suficientes sobre como o 
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processo de avaliação seria executado. Algumas dúvidas ainda permanecem 

na comunidade, como: quem avaliará os projetos e relatórios quinquenais? 

Pareceristas externos, escolhidos pela unidade, ou os próprios membros da 

CPA? Há somente uma instância de recursos? A Congregação da EACH, 

novamente, solicita que se explicite no documento os papeis da CPA e da 

unidade/departamento. Uma vez que a CPA seria, por seu reduzido número, 

incompetente em avaliar os projetos e relatórios de forma detalhada frente 

ao projeto institucional da unidade, é natural demandar que a minuta 

contemple a transferência desta atribuição às próprias unidades – únicas 

verdadeiramente capazes de avaliar seus docentes perante um projeto 

institucional. Entretanto, sabe-se que manter a avaliação única e 

exclusivamente sob responsabilidade das unidades pode ser danoso para a 

carreira de alguns, e para a própria instituição, pois casos extremos de 

corporativismo ou persecutórios poderiam ocorrer. É interessante, assim, 

que a CPA tenha o papel regulador. Sugerimos que o processo de avaliação 

e, eventualmente, de recursos, tramitem por duas instâncias: a) a 

Congregação da Unidade como primeira instância, para a qual o docente 

envia seu projeto e relatório quinquenal para avaliação; b) a Comissão de 

Avaliação Docente-CAD, como segunda instância, que faria a avaliação dos 

pareceres elaborados pelas unidades. Tais pareceres deveriam conter uma 

análise de mérito individual comparativamente aos projetos prévios do 

docente e o institucional.  

Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

 

 


